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DIA (–) 2
(para referência, dia 0 = dia da fertilização)
PREPARAÇÃO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS USADOS
–
–
–
–
–
–

2 x 1 L salina estéril (transporte de salina)
1 alíquota do estoque 16 (pen/strep 10 ml) por litro de salina
1 garrafa com OCM (do inglês Oocyte Collection Medium) (400 ml)
1 alíquota do estoque 11 (glutamina 4 ml) por garrafa de OCM
1 alíquota do estoque 15 (pen/strep 4 ml) por garrafa de OCM
1 alíquota do estoque 4 (BSS + Hep 8ml) por garrafa de OCM

–
–
–
–
–
–
–
–

1 alíquota de OMM (do inglês Oocyte Maturation Medium) (87 ml)
1 alíquota do estoque 8 (gentamicin 1 ml) por alíquota de OMM
1 alíquota do estoque 3 (BSS 10 ml) por alíquota de OMM
1 alíquota do estoque 6 (Folltropin 125 µl) por alíquota de OMM
1 alíquota do estoque 10 (glutamina 1 ml) por alíquota de OMM
200 µl do estoque 5 (estradiol) por alíquota de OMM
1 ml do estoque 2 (piruvato de sódio) por alíquota de OMM
Capela de fluxo laminar
PROCEDIMENTO

1) Um dia antes da seleção dos ovários, preparar e colocar em 4ºC até usar:
a) Salina + pen/strep - adicionando 1 alíquota (10 ml) do estoque 16;
b) OCM + Suplementos - adicionando os suplementos de OCM como descrito
acima;
c) OMM + Suplemntos - adicionando os suplementos para OMM descritos acima
(esse meio é preparado apenas uma vez, no começo de cada semana);
2) Colocar 0.5 L de salina contendo pen/strep em 2 contâiners limpos para cada pessoa
fazendo FIV (Fig 1).

“Colocar os 2 contâiners dentro da garrafa térmica e deixar em temperatura
ambiente para ser usado no dia seguinte.”

Figura 1. Exemplo de como os ovários devem ser transportados do abatedouro para o
laboratório.

DIA (-)1
COLETA DOS OVÁRIOS E COLETA E MATURAÇÃO DE
CCOs (complexos cumulus oócitos)
COLETA DOS OVÁRIOS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS USADOS
- Garrafa térmica com 2 contâiners contendo 0.5 L de salina + pen/strep em cada um;
- Vestimenta apropriada conforme requisitado pelo abatedouro;
- Bisturi e Tesoura;
- Luvas;
PROCEDIMENTO
1) Remover os ovários do trato reprodutivo das vacas imediatamente depois que o mesmo
é extraído das carcaças e colocar os ovários em um dos contâiners contendo salina;
2) Depois de todos os ovários terem sido coletados, remover o excesso de sangue
originado dos ovários massageando-os dentro do contâiner. Feito isso, colocar os ovários
no segundo contâiner e de volta na garrafa térmica;

3) Transportar os ovários de volta para o laboratório imediatamente;

COLETA DOS CCOs
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
PREPARAÇÃO DE MICROGOTAS
- Incubadora (5% de CO2 a 38.5oC);
- Capela de fluxo laminar;
- Pipeta de 100 µl e ponteiras;
- OMM + Suplementos;
- Óleo mineral;
- Placa de petri 60 x 15 mm;
- Pipeta de plástico Pasteur;
- 1 garrafa (400 ml) de OCM + Suplementos (aquecida a 38.5oC);
- 1 garrafa (1000 ml) de salina + pen/strep (aquecida a 38.5oC);
PREPARÇÃO PARA COLETA DE CCOs
- Bisturi;
- Placas de petri com OMM + Suplementos em microgotas (pré–equilibradas na
incubadora por ao menos 2 horas);
- Papel para cobrir a bancada;
- Pipeta de 25 ml;
- pipetador automático;

- Prato em X;
- Placa de petri Integrid;
- Lâminas de bisturi;
- Luvas;
- Beaker de 400 ml estéril;
- Contâiner para descartar os ovários;
- Placa aquecedora a 38.5oC;
- Microscópio;
- Banho-maria a 38.5oC;

Figura 2. Pratos de cultura para a produção de embriões in vitro. Da esquerda para a
direita: placa de Petri Falcon 60 X 15- usada para preparar as microgotas; prato Nuncleon
4 - usado na fertilização; prato em X Fischer - usado nos passos onde lavagem dos CCOs
e embriões é necessária; prato Integrid - usado para procurar os CCOs.

PROCEDIMENTO
1) Colocar a garrafa de OCM + suplementos e 1 L de salina em 38.5˚C no mínimo 4
horas antes dos ovários chegarem;
“Se a pessoa que for ao abatedouro for a mesma pessoa a coletar os CCOs lembrar
de deixar pronto o OCM, os suplementos e as microgotas de OMM, ANTES DE IR
AO ABATEDOURO.”

2) No mínimo 2 horas antes dos ovários chegarem, preparar vários pratos (60x15)
contendo o número total de microgotas de OMM (cada microgota acomoda 10 CCOs)
necessárias para acomodar 400-450 CCOs (40-45 gotas de 50 µl de OMM são
suficientes). Cobrir as microgotas com óleo mineral;

Figura 3. Preparação das microgotas. Placa de petri 60 x 15 mm contendo 9 microgotas
de 50 μl de OMM . Quando as gotas estiverem prontas, cobrir com óleo mineral.

Figura 4. Alguns ítens necessários para a coleta dos CCOs. Nesta figura são mostrados
os beakers de plástico em uma placa aquecedora (um contendo os ovários limpos e o
outro para coletar os ovários depois de usados) e um beaker de 400 ml contendo 100 ml
de OCM. Também é mostrado na figura uma pinça hemostática, cabo de bisturi e lâminas
de bisturi;
3) No laboratório, lavar os ovários (massageando-os; Figura 5) várias vezes com água
contendo solução salina aquecida até a maioria do sangue ter sido removido;

Figura 5. Ovários sendo massageados e limpos.

4) Adicionar 100 ml de OCM em um beaker estéril de 400 ml;
5) Com a pinça hemostática, pinçar a base do ovário para dar firmeza no corte. Cortar o
excesso do tecido quando o ovário é pinçado. Segurar o ovário como mencionado
anteriormente e fazer incisão nos folículos visíveis (2- 8 mm como mostrado na Figura
6);
“Fluido folicular e sangue no meio de cultura poderão resultar em coágulo,
dificultando a visualização e coleta dos CCOs. Para prevenir isso, não incidir
folículos >10 mm. Não fazer incisão próxima do corpo lúteo.”

Figura 6. Fazendo incisões nos ovários para obtenção de CCOs. No painel A, a pinça
hemostática está pinçada na base do ovário para dar firmeza à incisão. No painel B
observa-se o excesso de tecido no pedúnculo do ovário sendo removido. Nos painéis C e
D observa-se o ovário sendo seguro por cima do beaker e a incisão de 2 a 3 mm em um
folículo.
“Ao final, mergulhar o ovário no OCM, mexer por alguns segundos e espremer o
ovário vigorosamente contra a parede do beaker. Repita este processo para todos os
ovários selecionados (Figura 7). Pode-se conseguir de 10-25 CCOs/ovário.”

Figura 7. Coleta dos CCOs dos ovários incisos. No painel da esquerda, ovários incisos
são mexidos no OCM. No painel da direita observa-se o ovário sendo pressionado contra
a parede do beaker para permitir a drenagem no OCM e expulsão dos CCOs.
Figura 8. Limpando os
CCOs, filtrando-os. No
painel A é mostrado onde os
tubos são colocados (em
banho maria a 38.5oC) e no
painel B os equipamentos
necessários. No painel C é
mostrado a aspiração dos
CCOs no fundo do tubo. O
painel D mostra a técnica
usada para filtrar os CCOs
coletados por um pequeno
filtro e o painel E mostra o
filtro sendo lavado com
OCM dentro da placa de
petri Integrid utilizando-se
uma seringa de 10 ml.

6) Depois de cortar os ovários, o meio contendo os CCOs é despejado dentro de um tubo
estéril de 50 ml. Cuidado para não encher muito o tubo porque pode ocasionar a perda
dos CCOs. O ideal é colocar cerca de 45 ml por tubo;

“O número de tubos necessários depende do volume de OCM colocado no beaker de
400 ml e da quantidade de ovários utilizados.”
7) Colocar os tubos contendo CCOs e o meio em banho-maria por aproximadamente 5
minutos para que os CCOs se depositem no fundo do tubo (Figura 8A);
8) Enquanto os CCOs estão no banho-maria, encher uma seringa de 10 ml com OCM
aquecido (o qual mais tarde será usado para filtrar os CCOs) e colocar um pouco de OCM
aquecido na placa de Petri Integrid para evitar que os CCOs grudem na placa;
9) Usar um pinça para segurar o filtro em cima de um beaker de 50 ml estéril. Usando
uma pipeta de plástico Pasteur aspirar o pellet do fundo de cada tubo (Figura 8C) e
vagarosamente despejá-lo no filtro (Figura 8D);
“Se o filtro começar a entupir,despejar um pouco de OCM para lavar a sujeira. Este
processo torna mais fácil a visualização dos CCOs na placa mais tarde.”
10) Imediatamente após a filtragem, virar o filtro na placa de petri Integrid e com a
seringa contendo OCM lavar o filtro (Figura 8E). Colocar a placa Integrid na placa
aquecedora até o momento de começar a procurar os CCOs (Figura 9);
“O filtro pode ser reutilizado para filtrar os CCOs de outra pessoa que estiver
trabalhando no mesmo dia.”

Figura 9. Procura dos CCOs. Depois dos CCOs terem sido lavados, o conteúdo é
despejado na placa de petri Integrid e examinado em uma lupa (microscópio de
dissecção).
12) Coletar os CCOs o mais rápido possível. Selecionar apenas os oócitos que tenham
pelo menos dupla camada compacta de cumulus e com citoplasma levemente granulados.

Colocar os CCOs selecionados na placa em X contendo OCM (conforme item 8; Figura
10). Continuar lavando-os, transferindo os CCOs entre os poços da placa (Figura 11);
13) Ao transferir os CCOs de um poço para outro, fazer o possível para não transferir
debris celulares (repita este processo nos outros poços; Figura 10);

Figura 10. Placa em X para lavar os CCOs.

Figura 11. Lavagem dos CCOs na placa em X.

Figura 12. Alguns instrumentos para pegar os CCOs e embriões. Da esquerda para a
direita: seringa de 1 ml com adaptador, wiretrol, seringa de 1ml com outro tipo de
adaptador, pipetador Drummond.

14) Depois dos CCOs terem sido limpos, transferir em grupos de 10 para as microgotas
contendo OMM (Figura13);
“Quanto mais rápido estes processos forem efetuados melhores serão as taxas de
clivagem e de blastocisto.”

Figura 13. CCOs sendo transferidos para as microgotas.
15) Incubar os CCOs por 18 a 24 horas em 38.5oC em 5% CO2 em ar humidificado;

PREPARACÃO DE MEIOS PARA FERTILIZAÇÃO
1) Os meios para fertilização devem ser preparados ao menos 1 dia antes para que
estejam prontos para serem usados quando necessário (dia de fertilização = dia 0);
•
•
•

HEPES-TALP
IVF-TALP
90% PERCOLL

2) Instruções para preparo dos meios de fertilização estão disponíveis na página de
preparação de meios (página em construção).

DIA 0 = FERTILIZAÇÃO IN VITRO
PREPARAÇÃO INICIAL PARA PURIFICAÇÃO ESPERMÁTICA E
FERTILIZAÇÃO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS USADOS
- Capela de fluxo laminar;
- Percoll 90 %;
- IVF-TALP;
- HEPES-TALP;
- 7 tubos cônicos centrifugáveis de 15 ml (o número de tubos depende de quantas
pessoas estão fazendo FIV);
- 3 acopladores de tubos para centrífuga;
- pratos de 4 poços;
- Citothaw (para descongelar o sêmen);
- PHE;
- Pipeta de 1000 μl e ponteiras estéreis;
- Pipetas de plástico Pasteur;

PROCEDIMENTO
1) No dia 0 pela manhã, com no mínimo 2 horas de antecedência, deve-se colocar na
estufa e na incubadora, conforme apropriado, os meios e os pratos necessários para
fertilização;
2) Encher com HEPES-TALP de 2 a 3 tubos cônicos de 15 ml (por pessoa fazendo FIV).
Identificar e datar os tubos. Fechar bem a tampa e colocar na estufa;
3) Adicionar 10 ml HEPES-TALP em um tubo cônico de 15ml. Identificar o tubo
escrevendo Wash ou Lavagem) e datar. Fechar bem a tampa e colocar na estufa;
4) Adicionar 5 ml de IVF-TALP em um tubo cônico de 15 ml. Identificar e datar o tubo.
Deixar a tampa semi-aberta e colocar na incubadora;

5) Preparar os pratos de 4 poços (pratos de fertilização) pelo número de CCOs que estão
sendo maturados (30/poço). Por exemplo: se tiver 240 CCOs, preparar 2 pratos de 4
poços. Adicionar 600 µl de IVF-TALP em cada poço e colocar na incubadora por 2
horas;
6) Colocar 1.5 ml de Percoll 90% e 1.5 ml de HEPES-TALP no mesmo tubo cônico de
15 ml para obter Percoll45%. Em outro tubo cônico de 15 ml, adicionar 3 ml de Percoll
90%. Preparar o gradiente de Percoll (45% sobre os 90%) da seguinte forma:
vagarosamente, com o auxilio da pipeta Pasteur, colocar os 3 ml de Percoll 90% no
fundo do tubo cônico contendo Percoll 45%. Durante esse processo, é possível observar
a elevação da linha do gradiente formado entre o Percoll 90% e 45%;
7) Colocar a água para ser aquecida no citothaw para descongelamento do sêmen na
fertilização;
8) Colocar 1 ou 2 alíquotas de PHE na estufa, 1 alíquota para cada 4 placas de FIV (25
µl/poço). Lembrar de cobrir as alíquotas com papel alumínio;
9) Colocar de 2 a 3 acopladores de tubos para centrífuga na estufa. Estes acopladores
servem para segurar os tubos cônicos na centrífuga.
PREPARAÇÃOS DOS CCOs PARA A FERTILIZAÇÃO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
- Placa em X;
- HEPES-TALP (pré-aquecido);
- IVF-TALP (pré-aquecido e equilibrado em CO2);
- Gradiente de Percoll;
- Microscópio de dissecção;
- Microscópio invertido;
- Placa de Petri 60 x 15;
- Estante para tubos;
- Aquecedor;
- Tesoura;
- Êmbolo para palheta de sêmen;

- Pipeta de plástico Pasteur;
- Pipeta de 100 μl e ponteiras estéreis;
- Instrumento para pegar os CCOs;
- Placa aquecedora;
PROCEDIMENTO
1) Colocar o prato em X na placa aquecedora e adicionar HEPES-TALP em cada poço;
“Não é necessário encher todos os poços.Encher de acordo com o número de CCOs
que estão sendo maturados.”
2) Transferir os CCOs maturados para a placa em X contendo HEPES-TALP (gupos de
30 CCOs);
“ Para facilitar o procedimento de fertilização , transferir 30 CCOs (30 CCOs
maturados), colocando-os nos cantos da placa em X. Fazendo isso facilita-se a
transferência para as placas de 4 poços deixando os grupos (30 CCOs) bem
separados.”
3) Retirar os pratos de 4 poços (contendo IVF-TALPde 600 μl/poço, pré-equilibrado) da
incubadora e transferir os grupos de CCOs que estão na placa em X para a placa de 4
poços;
4) Retornar para a incubadora até a fertilização;
PURIFICACÃO DO SÊMEN USANDO PERCOLL
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Os materiais e equipamentos utilizados na purificação do sêmen são os mesmos
usados na preparação para a fertilização
PROCEDIMENTO
NOTA: É fundamental que durante a fertilização in vitro os espermatozóides não fiquem
em temperatura ambiente. Um aquecedor no local onde será feito o processo de
fertilização ajudará na prevenção do choque térmico das células espermáticas. Todos os
meios que utilizados para fertilização devem ser preparados 2 horas antes da fertilização
e aquecidos em temperatura de 38.5oC.
1) Pegar 3 palhetas de sêmen no tanque de nitrogênio e passá-los para o citothaw por 4560s (Figura 14);

“Caso não tenha disponível o citothaw, descongelar as palhetas em um beaker
contendo água aquecida a 37oC, lembrando que não é necessário a utilização de 3
palhetas de sêmen porque somente 1 é suficiente para fertilizar cerca de 100 a 120
CCOs ou mais.”

Figura 14. Sêmen sendo transferido do tanque de nitrogênio para o citothaw.
2) Pegar as palhetas que estão no citothaw em água aquecida a 37oC e enxugá-las com
papel, lembrando que o procedimento tem que ser feito rápido e sempre com um
aquecedor para não deixar o sêmen em temperatura ambiente. Com um auxílio de uma
tesoura, cortar a ponta do palheta do lado oposto ao do algodão e depositar o conteúdo no
tubo cônico com gradiente de Percoll (Figura 15);
3) Empurrar o plug de algodão com o êmbolo metálico para facilitar a expulsão do sêmen
no gradiente de Percoll, tomando cuidado para o algodão não cair dentro do tubo cônico;

Figura 15. Na figura da esquerda: palheta sendo cortada. Note que está sendo cortada do
lado oposto ao do algodão. Na figura da direita: o sêmen sendo expulso usando-se o
êmbolo metálico.

4) Depois de depositar o sêmen das 3 palhetas no gradiente de Percoll, colocar o tubo
cônico no acoplador de tubo para centrífuga e centrifugar a 1000 G por 10 minutos;
5) Quando acabar a centrifugação, retirar o pellet de sêmen que estará no fundo do tubo
cônico (Figura 16);
“Quando for fazer a aspiração do pellet no fundo do tubo cônico, retirar apenas o
sedimento porque o líquido contendo Percoll dentro do tubo e tóxico para as células
espermáticas.”

Figura 16. Aspiração do pellet de sêmen do fundo do gradiente de Percoll.
6) Feito isso, colocar o pellet no tubo cônico contendo 10 ml de HEPES-TALP para a
lavagem do esperma. Colocar no acoplador de tubo para centrífuga e centrifugar a 200 G
por 5 minutos;
7) Depois da centrifugação, retirar o sobrenadante do tubo cônico tendo muito cuidado
para não deixar o pellet ressuspender;
8) Pegar o tubo cônico contendo IVF-TALP na incubadora e colocar cerca de 2 ml deste
no tubo contendo o pellet. Misturar com a pipeta de 100 µl colocando um pouco numa
placa de petri, observando-o em seguida no microscópio para ver a motilidade e
concentração espermática;

Figura 17. Na figura da esquerda: esperma lavado e centrifugado com HEPES-TALP.
Figura da direita: tubo cônico depois de centrifugado após retirada do sobrenadante
HEPES-TALP.
“A concentração final de células espermáticas em uma gota de fertilização deve ser
de 1 x 106/ml. Para isso, deve-se obter uma diluição de 26 x 106/ml no tubo cônico
após lavagem do sêmen. Para calcular a concentração, adicionar 10 µl da amostra
de sêmen obtida após purificação em 90 µl de água, para matar as células
espermáticas. Colocar 10 µl da amostra em um hemocitômetro. Contar o número de
células em 5 quadrados (Figura 18) e multiplicar o número de células por 500.000
para determinar a concentração por ml. Se necessário, diluir a amostra usando mais
IVF-TALP pré-equilibrado. Adicionar ~ 0.5-1.0 ml de IVF-TALP pré-equilibrado
no pellet de sêmen e olhar a concentração de células espermáticas até chegar à
concentração de ~ 26 x 106/ml.”

Figura 18. Hemocitômetro usado para determinar concentração espermática. O número
total de células espermáticas em 5 dos quadrados pequenos são contados e multiplicados
por 500.000 para determinar a concentração final em ml.

FERTILIZAÇÃO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
- Placa aquecedora;
- Sêmen purificado;
- PHE;
PROCEDIMENTO
1) Remover da incubadora os pratos de 4 poços contendo os CCOs maturados e colocar
na placa aquecedora;
2) Adicionar 25 µl do sêmen (preparado conforme procedimento descrito acima) e 25 µl
de PHE em cada poço da placa;
3) Retornar o prato de 4 poços para a incubadoa por 8-10 horas (até no máximo 20
horas);
“O tempo de fertilização varia de pessoa pra pessoa no laboratório. Acreditava-se
que com 8-10 horas de fertilização obtinha-se melhores resultados que com 18-20
horas. Recentemente pode-se dizer que não há grande diferença entre os diferentes
tempos de fertilização. Vale a pena frisar que com maior tempo de fertilização, mais
fácil é a remoção de células do cumulus, consequentemente menos sujeira na placa,
facilitando a transferência embriões para a placa de cultura. Além disso, caso o
objetivo seja realizar ensaio de TUNEL com os embriões, é necessário que os
mesmos estejam completamente limpos, ou seja, sem nenhuma célula do cumulus.”
PREPARAÇÃO DE GOTAS DE CULTURA DE EMBRIÕES
MATERIAIS E EQUPAMENTOS UTILIZADOS
- KSOM;
- Placa de petri 60 x 15mm;
- Óleo mineral;
PROCEDIMENTO
1) No mínimo 2 horas antes da remoção dos CCOs dos embriões (vortex), preparar o
meio de cultura de embriões (KSOM);

2) Preparar a quantidade de gotas (50 µl por gota) necessárias na placa de petri 60 x 15
mm de acordo com o número de CCOs que foram fertilizados. Cada gota acomoda 30
embriões;
3) Colocar os pratos na incubadora para aquecer e equilibrar com a concentração dos
gases CO2 e O2 ;

TRANSFERÊNCIA DOS CCOs FERTILIZADOS PARA AS GOTAS DE
CULTURA
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
- Vortexer;
- Cronômetro;
- Tubo de 1,5 ml de microcentrifuga e rack;
- Prato em X (com HEPES-TALP pré-aquecido);
- Pipeta de plástico Pasteur;
- Aquecedor (colocar em frente ao microscópio);
- Placa aquecedora;
- Microscópio de dissecção (Lupa);
- Instrumento para pegar os embriões;
PROCEDIMENTO
NOTA: O horário do vortex depende de cada pessoa. Algumas pessoas fazem o vortex 10
horas depois da fertilização e algumas o fazem depois de 18-20 horas. Quanto mais tarde
o vortex for feito, mais fácil será a remoção das células do cumulus. Porém, é importante
que, em um determinado experimento ou grupo de experimentos, mantenha-se
consistência na hora em que se faz o vortex, ou seja, se fizer uma vez 10 horas depois de
fertilizar, fazer o mesmo em todas as replicatas do experimento.
1) Pegar um tubo de hialuronidase e colocá-lo em banho-maria por alguns segundos para
descongelar;

“Esta enzima serve para ajudar na remoção das células do cumulus.”
2) Acrescentar 600 µl de HEPES-TALP no tubo contendo hialuronidase;
3) Retirar os pratos de fertilização que estão dentro da incubadora e pegar os
CCOs/embriões de cada poço do prato, colocando-os no tubo contendo HEPES-TALP e
hialuronidase;
4) Depois de todos os CCOs/embriões terem sido colocados no tubo, esperar por alguns
segundos para os mesmos descerem para o fundo do tubo;
5) Retirar o sobrenadante com a pipeta de plastico Pasteur tendo muito cuidado para não
aspirar os embriões;
6) Fazer o vortex por aproximadamente 5 minutos para a remoção das células do cumulus
(a duração do vortex varia de acordo com cada pessoa e depende do tempo de
fertilização: quanto maior o tempo de fertilização, mais fácil é a remoção da células do
cumulus e portanto menos tempo de vortex se faz necessário);

Figura 18. Aparelho utilizado para a remoção das células do cumulus (VORTEXER).
7) Pegar uma placa em X e acrescentar HEPES-TALP em 3 poços da placa;
“Não encher todos os poços porque em um deles será colocadoo HEPES-TALP
contendo os oócitos/embriões após o vortex.”
8) Com o auxílio da pipeta de plástico Pasteur, colocar HEPES-TALP no tubo que
contêm os oócitos/embriões, colocando-os na placa em X, repetindo este processo várias
vezes até que você tenha certeza que todos os oócitos/embriões foram aspirados do tubo;

9) Procurar os oócitos/embriões na placa em X, transferindo-os para o próximo poço da
placa;
“Tente passar o mínimo de líquido para os poços. O ideal é transferir somente os
oócitos/embriões porque quanto menos sujeira pegar, mais fácil será sua
transferência para a placa de cultura de embriões.”
10) Depois de ter passado os oócitos/embriões por todos os poços, e estes estarem
completamente limpos, transferí-los para a placa de cultura de embriões (KSOM);
11) Colocar na incubadora e esperar por 3 dias depois da fertilização para verificar a
porcentagem de embriões que clivaram e 8 dias para se determinar a porcentagem de
blastocistos;

